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21.07.1991 

1887-1 É) 

Centjara jubileo de Esperanto 

Apr. Maj. Jun. 1986 N-ro 289 

Eis o logotipo adotado para a BEL, 

de acordo com o novo estatuto. 

Jen la insigno akceptita por BEL, 

laŭ la nova statuto. 

Okupinte la prezidantecon de BEL nur dum 7 monatcj — kvankam elektita 

por normala oficperiodo de 4 jaroj, sed ĉar mi akceptis la taskon efektivigi la 

kunfandiĝon BEL-BKE kaj tuj elektigi novan Estraron — jen mia plej 

sincera omaĝo al la ekde ĝia fondiĝo eksprezidantoj : 

— EVERARDO BACKEUSER — LUIZ ALBERTO MARTINS 

— ALBERTO COUTO FERNANDES — SYLLA MAGALHAES CHAVES 

— CARLOS DOMINGUES — FERNANDO JOSE G. MARINHO 

Nelson Pereira de Souza  



Brazila Esperantisto 
(“O Esperantista Brasileiro”) 
CGC 34.125.856/0001-05 

SEN JUNULARO NI NE VENKOS 

... Anstataŭ multe debati, mi nur traves- 

tios la faman eldiron de Grabowski al Zame- 

nhof: “Sen junularo ni ne venkos!” 

En la tuta mondo estas multaj junaj ho- 

moj, kiuj arde lernus Esperanton, se ili havus 

konvenan libron. Ekzistas multaj lernolibroj, 

sed ne ĉiuj garantias vere rapidan kaj plen- 

sukcesan lingvokonon — kaj nur malmultaj 

estas allogaj; pro tio la plejparto da gelernan- 

toj ĉesas lerni kaj defalas de la movado... 

(Parto de artikolo de s-ro W. Zytynski, Pol- 

lando, el “Heroldo de Esperanto”, N-ro 2 

(1447), 1a./febr./1968) 

Apr. Maj. Jun. 1986 

80-a Jaro N- 289 

Oficiala organo de Brazila Esperanto-ligo, 
sovieto de publika utileco, laŭ registara 

dekreto n-ro 4.356, 26/10/1921 

Respondeca Direktoro: Nelson P. Souza 

Administracio kaj Redakcio 
Praça da República, 54 - 29 

20211 - Rio de Janeiro, RJ, Brazilo 

Senpaga por anoj de B.E.L. 

Eksterlande: 20 respondkuponoj 

UEA informas... RIFUĜINTOJ EN AFRIKO 
Fine de 1985 proksimume 2,8 mi- 
lionoj da afrikanoj loĝadis ekster 

la propraj landoj kiel rifuĝintoj — 
kresko de pli ol 800.000 depost la 

mezo de 1984. Tiun pli aktivan 
moviĝon trans landlimoj instigadis 
la samaj faktoroj kiel antaŭe: 

daŭra militado, malstabilaj po- 
litikaj kondiĉoj, enlanda sub- 

premo, kaj la severaj sekiĝo kaj 
malsato, kiuj afliktis grandan par- 
ton de la kontinento fine de 1984 
kaj tra la plejparto de 1985. Mal- 
boniĝantaj ekonomiaj kondiĉoj, 

Nombro de homoj, kiuj rifuĝis al alia lando: 
Orienta Afriko 
800.000 
550.000 
16.000 o 

etiopianoj 

ĉadanoj 
ugandanoj 
sudananoj 

angolanoj 
ugandanoj 
aliaj 

Fine el Okcidenta Saharo venis 
100.000 rifuĝintoj al Alĝerio. (Tiu 
ĉi raporto estis verkita de kunla- 

40.000 
Sudano 
Somalio 
Ĝibutio 
Sudano 
Sudano 
Etiopio 

46.000 
155.000 

Zairio 
Zairio 
Zairio 

borantoj en la Novjorka oficejo 
de UEA surbaze de materialoj ri- 
cevitaj de informoservoj de 
Unuiĝintaj Nacioj kaj la usona 

* El “La Espero”, Svedio, n-ro 2/86 

ligitaj al la efiko de la sekeco, pli- 
grandigis la efikon de la rifuĝintoj 
ĉe la gastigantaj landoj. Tamen, 
afrikaj registaroj konservadas sian 
tradician malfermitecon al la no- 
valvenantoj, kvankam ili ofte ne 
povas subteni ilin sen ekstera hel- 
po. 

Centralafrika 
Respubliko 
Kameruno 
Tanzanio 
Ugando 

ĉadanoj 

ĉadanoj 
burundianoj 
ruandanoj 

Zairio 
Zambio 
Svazilando 
Bocvano 
Zimbabveo 

angolanoj 
angolanoj 
sudafrikanoj 
zimbabveanoj 
mozambikanoj 

registaro. Ĝi celas teni la espe- 
rantistaron informita pri grava 
monda problemo).  



EDITORIAL 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1.1 — Como primeiro enfoque, queremos agradecer a todos que participaram 
deste mandato provisório, bem assim ao seu quadro social, que soube respon- 

der à convocação das assembléias gerais. Todos tiveram papel importante em 
determinado período, ou sob certo aspecto, nesta curtíssima gestão, mesmo os 
que não permaneceram no cargo e até aqueles que praticamente não chegaram 
a assumí-lo. 
1.2 — A fusão BEL-BKE torna a Liga uma instituição realmente forte. E o novo 
estatuto concretizará, inevitavelmente, aquilo que todos desejamos: um sistema 
democrático de representação das sociedades estaduais € locais. 
1.3— É preciso criar, em seguida, novas estruturas internas, pois a Liga é um 
universo de atividades, as mais variadas, agrupando pessoas de todas as idades, 

categorias sociais, faixas culturais etc. etc. 
1.4 — Destarte, embora não apareça nas estatísticas (aliás quase inexistentes 
entre nós), o fato é que os esperantistas — considerados todos os que têm ao 
menos algumas noções do idioma — já formam uma enorme comunidade de 
muitos milhares espalhados por todo o território nacional, até os mais distantes 
lugarejos. Não nos esqueçamos de que, só do Primeiro Manual, a FEB — que 
dispõe de uma vasta rede de centros — já vendeu mais de 100.000 exemplares. 
1.5 — Assim, dirigir a Liga é quase como administrar uma empresa de médio 
porte, ou até mesmo uma pequena cidade, tal o volume e a complexidade de 

assuntos a tratar diariamente. 
1.6 — É enorme o número de cartas recebidas (de janeiro até agora, já foram 
protocoladas cerca de 2.000), mais telefonemas, propostas e sugestões, de toda 
parte. Acreditamos que a grande maioria dos esperantistas não faça idéia deste 

conjunto de atividades e, portanto, não possa avaliar as preocupações e até os 
riscos desse imenso trabalho. . 
1.7 — Portanto, a Liga deve ser muito bem administrada, ter renda regular e 
segura, a fim de manter um quadro de assalariados (sim, no plural!), uma vez 
que não podemos contar apenas com a força de trabalho dos dirigentes e de 
colaboradores voluntários. 
1.8 — E por que manter a Liga? Porque há 80 anos vem trabalhando pela divul- 
gação, ensino e prática do Esperanto, transformando-se no repositório de toda a 

história do movimento esperantista brasileiro. É verdade que teve altos e bai- 

xos, O que é muito natural em muitas associações esperantistas no: mundo in- 
teiro.  



1.9 — Algumas vezes, surgiram situações que pareceram ameaçar sua posição; 
porém, ela sempre sobreviveu, numa demonstração de que está destinada a ser a 
entidade líder nacional e o elo de ligação com o movimento mundial. 

1.10 — Mas, também é verdade que, nesses 80 anos, com o trabalho dos pionei- 

ros e dos dirigentes mais recentes, ela veio adquirindo toda a força necessária 
para o cumprimento dessa missão: 1) é tradicionalmente a representante da 

UEA no País; 2) destaca-se pelo excelente relacionamento com as autorida- 

des; 3) está equilibrada financeiramente; 4) mantém o nome do movimento bra- 

sileiro respeitado e até admirado no exterior; 5) detém um inestimável patrimô- 

nio histórico, que não poderia ser desprezado e muito menos iniciado agora. 

1.11 — Ante tal realidade, só foi possível, em nossa curtíssima gestão, abordar 

as duas questões fundamentais desse universo: 1) concretizar a fusão já iniciada, 

o que, indiscutivelmente, alarga os horizontes do movimento brasileiro; 2) ata- 

car os problemas de sua administração, suas rotinas, a estrutura dos relevantes 
serviços que presta à comunidade. 

1.12 — Então, vamos nos unir em torno da entidade que tem um passado bri- 

lhante, um presente de grandes realizações e um futuro muito promissor. 

Avante! 

2. COLABORADORES 
2.1 — Sempre afirmamos que, para conseguirmos bons colaboradores, a regra é 

muito simples: primeiro, é preciso definir tarefas, dentro de cada setor; depois, 

basta atribuir uma dessas tarefas a cada voluntário, naturalmente dentro de suas 

possibilidades e de acordo com sua qualificação. 

2.2 — Nem sempre será viável tal perfeição, mas vale tentar... E foi assim que 

conseguimos atrair alguns excelentes voluntários, sem os quais não poderíamos 

levar à termo nossa tarefa. Temos plena consciência de que houve falhas, mas 

esperamos a compreensão e boa vontade de todos, pois o prazo de 7 meses é 

realmente muito ex íguo. 

2.3— CLÁUDIO SPINELLI — a fim de aproveitar toda sua experiência profis- 

sional, capacidade de trabalho e vontade de ajudar, criamos para ele o cargo de 

Assessor Especial da Presidência. Assim, conquanto atuando mais especifica- 

mente nas áreas do Diretor de Expediente e do Tesoureiro, ajudou-nos muito 

em todos os setores, principalmente na coordenação, supervisão e planejamento. 

2.4 — MANOEL FERNANDES, PAULO VIEIRA, SYLLA CHAVES e THERE- 

ZA SITA DE CARS - colaboradores de altissimo nivel, respectivamente nas 

áreas da Comunicação, do Ensino, da Informática e da Biblioteca, Pessoas ocu- 

padíssimas, estabelecemos um tipo de colaboração que não dependia de sua 

presença na sede, mas que em nada prejudicou os ótimos resultados. 

2.5 — CELSO MARTINS, JORGE CAMPOS e FLORIANO PESSOA — dirigen- 

tes dos Cursos por Correspondência, respectivamente, o primeiro, dos cursos 

básico e de aperfeiçoamento, o segundo, do curso superior e, o terceiro, do cur-  



so de professores. Antigos voluntários, nesses mesmos setores, continuaram a 
prestar sua inestimável colaboração com a eficiência já de todos conhecida. 
2.6 — FLÁVIO DE SOUZA PEREIRA — convidado a organizar uma espécie 
de Secretaria dos Cursos, a fim de controlar alunos, lições e diplomas, cumpriu 
a tarefa com tal rapidez e eficiência, que logo aceitou, também, a organização 
do Serviço de Livros e a realização da Feira do Livro, no que destacou as mes- 
mas qualidades. 

2.7 — JOSÉ PEDRO MILAGRES — Diretor do Cadastramento, fez meticuloso 
trabalho de controle do registro de sócios e de todos os fichários de endereços, 

além do municiamento de informações para o computador, a fim de obtermos 

listagens corretas e atualizadas. 
2.8-— RUY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE — auxiliar valiosissimo 
como Assessor das Remessas para o Exterior, serviço bastante complexo, con- 

trolando todos os pagamentos junto ŝ UEA, Heroldo, El Popola Ĉinio etc. 
2.9 — AYLTON, BRANDAO, CELIO, DELIO, FIORINA, LUDLEY, MARIO 
RITTER, MAY BILJEVELD, OLIVIA, RABELO, RONALDO, SCHERPEL, 

SYLVIO MALHEIROS e SYLVIO DA SILVA — todos excelentes colaborado- 
res em alguns serviços ou em determinado período, sem nos esquecermos dos 
jovens que ajudaram na grande limpeza e arrumação dos primeiros dias. Cabe, 
ainda, um elogio a D. Neide, competente profissional dos serviços gráficos, que 

sempre demonstrou grande entusiasmo e até certo desprendimento comercial. 

2.10 — Finalmente, queremos fazer um registro especial sobre o trabalho de 

GIVANILDO RAMOS COSTA — esse membro da Diretoria que foi o gigante 

da Secretaria, superando com grande dedicação todas as dificuldades, e do 

companheiro Alfredo Aragón, responsável por todo o expediente diário. 

3. CONCLUSÕES 
3.1 — E fora de dúvida que todos têm o direito de dar suas opiniões pessoais, 

de formar grupos etc etc; somos absolutamente a favor dos métodos democráti- 

cos, livres, sem a imposição da vontade pesoal de alguns sobre todos os demais. 

Entretanto, às vésperas do Centenário, não mais podemos nos perder em dis- 

cussões estéreis, não é possível trabalhar sobre hipóteses ou contando com algo 

que ainda deva ser criado. 

3.2 — Agora que o processo de fusão BEL-BKE chega a seu término, com o 

cumprimento de todas as etapas previstas na Plataforma Mínima, vamos traba- 

lhar sobre o que já existe de concreto, fruto do trabalho árduo de tantos anos; 

dentro da realidade brasileira e de acordo com os princípios próprios do movi- 

mento esperantista. 

3.3 — Devemos apoiar-nos na entidade que — nas novas bases — reúne as condi- 

ções fundamentais para as reformas maiores tão desejadas por todos. E todos 

que estejam com a Liga não se omitam, saiam em sua defesa!  



  

   
(00120 Citta del Vaticano) — nun trimo- 
nata eldono, kiun oni povas ricevi senpa- 

ge. Krom ĉ. 30 naciaj lingvoj, ankaŭ sur 

paĝoj 54/55 estas informoj en Eo. 

EVA — Esperantlingva Verkista Asocio 

decidis entrepreni fakan krontroladon de 

manuskriptoj. Interesatoj bv. sin turni 

perletere kun detaloj al la gvidanto de la 

Kontrolkomisiono: Mag. Reto Rossetti — 

2 Elmwood Crescent — Luton Beds. — 

LU2 7HX — Britio. 
ESPERANTO — oficiala organo de UEA 

ĉiam prezentas altnivelajn informojn kaj 

debatojn pri mondaj (precipe lingvaj) pro- 

blemoj, kiel ekz. en la n-ro 964 — apr. 86: 

“Eŭropa Konsilio pri la Graveco de Ling- 

voj”, “Kiel Esp-istoj nun Kunlaboru por 

la Paco” k.a. Eĉ se oni ne volas aliĝi al 

UEA, oni almenaŭ devas aboni ĝian re- 

vuon; BEL faros tiun servon al vi. 

LA NOVA PARADIGMO EN PSIKOLO- 

GIO, verkita hispanlingve de D-ro Ruben 

F. Gonzalez kaj tradukita de ARGENTE- 

JO, kie ĝi estas aĉetebla (Viamonte 75, 

RA 2000 Rosario—S. Fé, Argentino), po 

2 dolaroj. 

ANTAŬ NOVA JARMILGQ — verko eldo- 

nota okaze de la Jubilea Jaro 1987, kiu 

prezentu tutmondan sumon de pensado, 

sentado, pritaksado kaj programado far 

homoj el la plej diversaj landoj, kulturoj 

k.c. Limdato de kontribuaĵoj: 30a/sept./ 

86; respondecas pri la kompilado: D-ro W. 

Gunther, Friedrich Ebert Str. 149, D- 

3500 Kassel, FRGermanio. Al interesatoj 

BEL povas sendi kopion de la regularo. 

EL 
e RADIOVATICANA PROGRAMMES/86 FAMILIA FERIADO kaj INFANSEMAJ- 

NO — en la 14a-26a/julio/86, organizas 
Kultura Centro Esp-ista (Pf. 771 — CH 

2301 — La Chaux-de-Fonds — Svisio) laŭ 

deziro esprimita de D-ro Zamenhof: 

“Lingvo internacia fortikiĝas por ĉiam 

nur en tiu kazo, se ekzistos ia grupo da 

homoj, kiuj akceptas ĝin kiel sian lingvon 

familian, heredan.” 

ESPERANTA LIGILO komunikas, ke 

ekde la 1a/nov./85 vidhandkapuloj pose- 
dantaj la t.n. “gvidkarton” aŭ “'gvidrajti- 

gilon” por senpaga gvidado de vidanto 

(aŭ gvidhundo) rajtas uzi ĝin nun ankaŭ 

en internaciaj trajnoj. Brazilaj interesatoj 

bv. skribi al S-ro Sylvio da Silva ĉe BEL. 

ATOMOJ POR PACO — Departamento 

pri Eksterlandaj Aferoj de Aŭstralio, eldo- 

nita por la Internacia Jaro de Paco. Petu 
ekzempleron al Aŭstralio E-Asocio (P.O. 

Box 48 — Jamison Centre — ACT 2614 — 

Camberra — Aŭstralio). 

ESPERANTOTUR (str. Maria S. Curie 10 

— PL 85-094 Bygdoszcz — Pollando) ĉiam 
prezentas varian kaj abundan materialon 

eldonatan de Monda Turismo, informas 

pri ĉiuj eventoj okaza(o)ntaj tra la mon- 

do, kaj nun lanĉas konkurson: E-Turismo 

antaŭ la Centjara Jubileo. Reprezentanto 

en Brazilo: S-ro G. Grattapaglia (C. Postal 

04-0097 — 7000 Brasília — DF). 
BONVOLA MESAGO (Swyddfa'r Urdd — 
Aberystwyth — Dyfed — Cymru/Wales — 
Britio) — granda afiŝo en diversaj lingvoj, 

ankaŭ en Eo, anoncas ke Kimrujo estas la 

unua lando en Eŭropo, kiu deklaris sin 

sen nukleaj armiloj laŭ decido de la Pro-
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vincaj Konsilantaroj. Ĝi estas porpaca mo- 

vado, kiun komencis Pastro Gwilym Da- 

vies, en 1918, kaj kies plej granda festo 

okazas ĉiujare en la 15a. de majo. 

LA KOOPERATIVOJ KAJ LA JUNULA- 

RO — Kooperativa Esp-ista Sekcio de la 

Centra Kooperativa Unio (99'G. S. Ra- 
kovsky — 1000 Sofia — Bulgario) disdo- 

nas tiun interesegan broŝuron, en kiu es- 

tas gravaj salutvortoj al la kooperativanoj 

esp-istoj koncerne la kunligon de Eo kun 

la kooperativa movado kaj la junularo; 

. "ni devas okazigi ankoraŭ pli grandan 

kaj organizan agadon por altiro amase de 

la kooperativanoj el diversaj landoj kaj an- 

taŭ ĉio de la junuloj...” 

REVISTA PORTUGUESA DE Eo (R. Dr. 

João Couto, 6 r/cA — 1500 Lisboa — Por- 

tugalio) informas pri la progresanta landa 

movado kaj ĉiam plej afable aludas la bra- 

zilajn atingojn, precipe en la rubriko “Li- 

cOes do Brasil” — Lecionoj (instruoj) el 

Brazilo. 

KCE — KULTURA CENTRO ESP-ISTA 

(Pf 771 — CH 2301 La Chaux-de-Fonds — 

Svisio), kie ĉiam disvolviĝas kursoj, staĝoj 

k.a., noncas ke interesatoj petu detalan 

informilon pri la “Moderna Cseh-metodo 

de KCE kaj ties programita, perbilda, per- 

gesta kaj aŭdvida intruteknikoj.” 

INTERNACIA KOOPERATIVA E-OR- 

GANIZO — la partoprenantoj en la Tria 

Kooperativa Esp-ista Konferenco, inter la 

27a/30a de sept./85, en Plovdiv, Bulgario, 

aprobis rezolucion por la fondo de IKEO 

en la kadro de UEA, espereble dum la 

Centjara UK en Varsovio: ”... konsideran- 

te ke la bazaj principoj de la kooperativa 

kaj Ea movadoj estas proksime paren- 

caj... iliaj rimedoj kaj agadmetodoj estas 

similaj: memvola aktivado, reciproka hel- 

po, demokratismo en la direktado...” 

SENNACIULO (SAT — 67 Ave. Gambet- 

ta — 75020 Parizo — Francio) informas, 

ke la 60a Kongreso de SAT ne okazos en 

Pollando, kiel oni antaŭe anoncis. 

AŬSTRIA E-REVUO (Fŭnfhausgasse 16 
— A 1150 Vieno — Aŭstrio) koncize in- 

formas pri variaj E-temoj, i.a. ke Radio 

Vieno plilongigas la Eajn radioelsendojn 

de 11,5 al 14,5 minutoj, kaj petas: sendu 

  

e CDELI — Centro de Dokumentado kaj 

pro tio dankesprimojn al Radio Wien — 

ORF Esperanto — A 1136 Vieno — Aŭs- 

trio. 

UN kaj Ni per sia n-ro 40 fariĝis 10-jara. 

Plej grava kaj utila legaĵo de ĉiu bona esp- 

isto; mendoj ĉe UEA, 14 gld por 10 nume- 

roj (aŭ ĉe BEL). 
ESPERANTO EN TURISMO — Post la 
deklaro en Manila favore al Eo en turis- 

mo, en Eŭropo vojaĝagentejoj ekuzas 

Eon, kiel ekz. la Volan-Tourist en Buda- 

peŝto. (foto) 

ITT nnn 

  

Esploro pri la Lingvo Internacia (Pf 771 

— CH 2301 La Chaux-de-Fonds — Svisio) 

publikigis 24-paĝan libroliston kun titolo 

kaj prezo de ĉ. 1500 malnovaj libroj kaj 

broŝuroj esperantaj. 

e SCIENCA MONDO — organo de Monda 

Federacio de Sciencaj Laboristoj aperas 
en diversaj lingvoj; la esperantan eldonon 

aperigas Asocio de Sciencaj Laboristoj en 

Bulgario (Bulvardo Tolbuchin 18 — BG 
1000 Sofio). Jarabono 7,5 svisaj frankoj. 

e AMERIKAJ CENTJARAJ FESTOJ — 
Laŭ propono de UEA pri kontinentaj fes- 

tivaloj, oni planas okazigi Nord-Amerikan 

eble en Meksiko (skribu al la Ĉefdelegito



  

en Usono: William R. Harmon — 1016 

King Drive — El Cerrito — Ca 94530) kaj 

jam estas preparata Internacia Festivalo 

pri Turismo, Komunikado kaj Kulturo, la 

11an-19an/okt./1987 (skribu al — J. E. 
Bachrich — Apartado 3833 — Caracas — 
1010A Venezuelo). 

RENKONTIĜO EN MARAKAJBO oka- 
zos inter la 21a-24a/junio/86, organizita 
de la Zulia E-Ligo, filio de Venezuela E- 
Asocio. Informas: S-ro German Montero 
— Apartado 2824 — Maracaibo — Zulia — 
Venezuelo. 

ESP-ISTAJ FERIADOJ (Pola E-Asocio — 
Vojevodia Filio, ul. Dubois 3, PL 50-952 
Wroclaw 17, Pollando) okazos en Miedzy- 

gorze, en la 16a-29a/aŭg./86, al kiu oni 
rajtas aliĝi kun akompanantaj parencoj ne 
sciantaj Eon, kun la celo ke ĝi estu rekon- 
tiĝo por familianoj, kiuj dum la tuta jaro 
loĝas en diversaj urboj/landoj. 
INTERLIGILO (P.K. 25 — 1000 Sofia C 
— Bulgario), organo de IPTEA — Interna- 
cia Poŝtista kaj Telekomunikista E-Aso- 
cio, havas perantojn en multaj landoj, sed 
ne ankoraŭ en Brazilo. Ĝi estas grava faka 
movado en la moderna vivo, kiu aktivas 
por enkonduki Eon en tiun medion. Ra- 
portas pri filatelo, fakaj leĝoj, kuriozaĵoj, 
ekz.: “En Svislando ne estas permesate 
sendi perpoŝte horoskopojn; en Britio es- 
tas malpermesataj banderoloj kun... bala- 
aĵo. Ĉiu poŝtisto certe jam spertis pri lete- 
roj adresitaj: por mia avo en la urbo aŭ vi- 
laĝo... En unu poŝta stacio alvenis letero 
kun surskribo: al la plej honesta homo, 
kiun la funkciulo resendis kun noto: en 
nia regiono tia ne ekzistas.” 
LPLP — Lingvaj Problemoj kaj Lingvo- 

Planado estas prestiĝa kaj konata revuo, 
kies redakcion transprenis d-ro H. Ton- 

kin, kiu tuj enkondukis diversajn ŝanĝojn 

kaj forigis la deficiton. Jarabono 18 uso- 

naj dolaroj, aboneblas ĉe UEA. 

RADIO PECS (Pf. 200 — 7601 Hungario) 
elsendas ĉiudimanĉe je la 13.05. Petu in- 

formojn pri detaloj. 

GEOLOGIO INTERNACIA (6a volumo) 

— mondfama serio de esperantlingva arti- 

kolaro aperanta ekde 1968, kiun partopre- 

nis famekonataj scienculoj el diversaj lan- 

doj. Ĉi tiun volumon eldonos Akademio 

de Sciencoj de Taĝikio; mendoj al: VO 
Mejdunarodnaja kniga — ul. Dimitrova 
39/20 — SU 113096 Moskvo — Sovetunio. 
SOMERAJ E-KURSOJ (Pf. 45 — Szom- 
bathely — H 9701 — Hungario) en lingvo- 

laboratorio jam okazas la sesan fojon, en 

3a-13a/aŭg./86. Ĉiam regadis vera interna- 
cia etoso kun pli ol 70% de la partopre- 

nintoj el eksterlando, entute el 10 landoj. 
LA PACLIBRO, de Bernard Benson, in- 

ternacie konata sciencisto. La verkinto 

dediĉis ĝin al ĉiuj infanoj en la mondo 
kaj... al ĉiuj plenkreskuloj, por montri ke 

la terglobo povas saviĝi el nuklearmila ka- 

tastrofo. 

PLANLINGVISTIKO estas revuo por la 

studo de planlingvoj, kun artikoloj de gra- 

vaj fakuloj. Eldonas kaj administras: Ko- 

operativo de Literatura Foiro (CP 33 — 
CH 12111 Geneve 8 — Svisio). 
SOMERAJ UNIVERSITATAJ KURSOJ 
interesiĝas pri universitatnivelaj prelegan- 
toj por siaj venontaj sesioj (julio-aŭgusto 
ĉiujare). Proponon bv. sendi al: S-ro Jose 
Jacob — Bp. 62 — Liege X — Belgio, kie 
ankaŭ mendeblas 34 kursotekstoj kaj 4 
kajeroj. Petu senpagan liston. 
RADIO POLONIA (Esperanto-Redakcio, 
Box 46, 00-950 Varsovio, Pollando) la 
26an/julio/86 je la 19.30 h. laŭ la univer- 
sala tempo (41 kaj 49 m = 7285: 6096 
kHz) aŭdigos sian 30-milan E-elsendon. 
Eo EN LERNEJOJ: (1) S-ro Talis Bercis 
jam la duan jaron instruas fakultative Eon 
en la Latvia Ŝtata Universitato, kio sekvi- 
gis fortan lokan movadon (Riga Junularo 
E-Klubo, P.K. 150, SU 22605 Riga 50, 
Sovetunio). (2) Instruisto Johannes Palu, 
laŭ Ĉe-metoda maniero, faris lecionon ĉe 
la 44a Mezlernejo de Tallinn — Estonio, 

kiun partoprenis gelermantoj, instruistoj 
kaj pedagogoj. (3) Studenta E-Grupo re- 
gule aktivas ĉe la Universitato de Mon- 
trealo; kontaktadreso: Louis Charbon- 
neau, Residence de l'Universite, C.P. 
6128 Succ. A, Montréal, QC H3C 357, 
Kanado. (4) S-ro Fritz Liechti la 27an/ 
febr. prelegis kun granda sukceso ĉe Se- 
kundarschule, en Hausen, Svislando. (5) 
S-ro Cobus Zeele, profesoro de la Fakul-
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tato de Farmacio, gvidos oficialan E-kur- 

son ĉe Institut Technique de Port-Elisa- 
beth, Sud-Afriko. 

e KVARA FESTIVALO KANZON-TEA- 

TRA okazos en Parizo la 22-23ajn de no- 

vembro 1986, organizita de UFE — 

Union Francaise pour I'Esperanto. 

e LA VERA NOMO DE PACO ESTAS 

AMO — Aparte ni publikigas tekston el 

“Espero Katolika”, n-ro 774 — jan./86, 
kiu aperigas ankaŭ tre gravan mesaĝon de 

Papo Johano la Dua pri la 19a. Paco-Mon- 
dotago (1a./jan./86). Oni povas ĝin peti al 
la reprezentanto de IKUE en Brazilo: Pas- 

tro Pietro Urbaits (C. Postal 4421 — 

01000 S. Paulo-SP) kaj fondinto de 
BEKO — Brazila Esp-ista Katolika Orga- 

nizo, al kiu ĉiuj katolikaj esp-istoj (kaj 
ankaŭ ne katolikoj) devas aliĝi. 

e ESPERANTISTOJ PREĜAS POR LA 

PACO — La spiritisma gazetaro en Brazilo 
diskonigas ke Societo Lorenz (C. Postal 

3133 — 20001 Rio de Janeiro-RJ — Brazi- 

lo) kaj Sociedad Vida Infinita (Calle Es- 

cultor S. Parodi, 4523 — 1678 Caseros — 

Argentinio) kune proponas, ke ĉiutage je 

la 21a. horo ĉiu interesato kunvenu kun 

parencoj kaj amikoj por legi sian prefera- 

tan Sanktan Libron kaj preĝi por Paco sur 

la Tero. 

FUNDACAO GETULIO VARGAS (Praia de 
Botafogo, 190 - 22250 — R. Janeiro RJ) 

ekde aprilo funkcias du bazaj E-kursoj stari- 

gitaj de la Asocio de Oficistoj de F.G.V.; 

samtempe okazas vastskala disvastigado an- 

kaŭ ĉe najbaraj fakultatoj (Santa Ursula, 
Bennet kaj Helio Afonso), tiel ke proks. 
10,000 homoj informiĝas pri Eo. 

  

Homaranismo revigliĝas 

En julio 1985 fondiĝis la Homarana Asocio (HA), kiu volas 

studi, instrui kaj disvastigi la homaranismon. Homaranismo 

estas aŭtentike esperantisma humanismo. Zamenhof 
karakterizis ĝin jene: “Lingvo internacia havas la celon, krei 

inter la gentoj neŭtralan ponton en rilato lingva, la 

homaranismo volas krei tian saman ponton en ĉiuj rilatoj. 

La homaranismo estas nur plifortigita esperantismo, kaj 

ĉiuj tion ĉi sentas, kvankam ne ĉiuj volas tion ĉi laŭte diri.” 

Zamenhof siatempe ne sukcesis ĝenerale akceptigi la 

homaranismon: Nek forme, nek enhave ĝi sufiĉe konfor- 

mis al la intelekta gusto de liaj samtempuloj. Modernaj 

sociaj tendencoj kaj sciencaj ekkonoj favoras revizion de 

la siatempa malakcepto. Ŝajnas esti sukcespromesa, refor- 

muli la homaranismon konforme al la postuloj de la 

nuntempo. 
HA volas science trakti la homaranismon kiel 

“teknologion pri la konstruado de intelektaj kaj emociaj 

pontoj.” Ĉiuj sciencoj pri la psiko kaj la konduto de la homo 

estas ĝiaj helpsciencoj. 

Krome HA volas esti hejmo interalie de tiuj homoj, kiuj 

interesiĝas pri la religiaj tendencoj de la homaranismo 

kaj/aŭ pri la homaranismaj tendencoj de la religioj. Tamen 

tiu interesiĝo tute ne estas debviga por la membroj de HA. 

HA deziras kunlabori kun ĉiaj esperantistaj kaj 

humanismaj organizajoj, kompreneble ankaŭ kun UEA. Ĝi 

agnoskas, ke UEA deziras resti esperantista (en la malpli 
vasta senco de la vorto), ke ĝi ne povas fariĝi homaranisma 

Ĝuste en tio kuŝas la ekzistorajto de aparta homaranisma 
organizaĵo. 

Laŭ enketo ĵus farita de Info-Servo, minimume 30 pro- 

centoj de la esperantistoj interesiĝas pri homaranismo. Ili 

povas peti detalajn informojn de Homarana Asocio (adreso. 
Bismarckstr. 28, D-3550 Marburg, F.R.Germanio). 

KL LLL OLALLA 

“ El “La Espero”, Koreujo, Marto-Aprilo/86 
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TRISTA KANTO... (”) 

N.P.S. 

PRI KANTOJ — NE KONTOJ — MI ŜATUS LABORI, 

KAJ SKRIBI PRI AMO, FELIĈO, PLEZUR'; 

SED DEVAS MI TAGON POST TAGO ESPLORI 

PRI KONTOJ, KALKULOJ, BILANCO, FAKTUR'... 

NU, KION MI FARU? ĈU DEVAS MI PLORI, 

LAMENTI KAJ PLENDI? NE! POVAS MI NUR 

EN HOROJ LIBERAJ TRANKVILE IGNORI 

LA KONTOJN KAJ... GRIMPI AL MUZA LA TUR. 

DUM HOMOJ DORMADAS TEMPETON MI TROVAS 

KAJ MIAN SUFERON KANTADI MI POVAS 

EN HOROJ SILENTAJ, PER TRISTA PLORKANTO. 

HO, MUZO, MIN HELPU! FARIĜU FACILA 

LA KANTO PLEJ BELA, LA VERSO PLEJ BRILA 

PRI AMO, FRATECO — DO, PRI ESPERANTO! 

(”) ... de prezidanto de E-Asocio, kiu devas ĉiutage la tutan 
tempon zorgi pri ĝiaj rutinaj, administraj, tedaj aferoj, dum 
ĉiuj aliaj povas libere fari kion ili trovas pli agrabla, kiel prelegi, 
instrui, vojaĝi, sugesti, kritiki kaj eĉ ofendi... 

ETERNAJ PREZIDANTOJ 

Baldaŭ Esperanto estos centjara kaj la 

tuta Esperanto-movado festos tion solene. 

Sed mi firme esperas, ke la movado ne festos 

tiujn, kiuj dum jardekoj “sidis” sur siaj pos- 

tenoj, kredante, ke ili kontribuas per tio al 

la progreso de Esperanto. 

Antaŭnelonge mi aŭdis pri iu, kiu esperas 

venontjare festi 50 jarojn de prezidanteco de 

loka Esperanto-klubo. Kiam finfine tiaj ho- 

moj komprenos, ke ili per sia “eterna” pre- 

zidanteco malebligas la progreson de la mo- 

vado: UEA jam lernis la lecionon el malpla- 

ĉaj spertoj kaj enkondukis en sian statuton 

la neceson de viciĝo inter prezidantoj. An- 

kaŭ Flandra Esperanto-Ligo faris tion kaj 

cetere pluraj aliaj kluboj kaj asocioj. Sed 
kiam mi vidas, ke tiom da aliaj daŭre restas 

en sia malnova tradicio, mi iĝas pesimisma 

pri la movado ĝenerale. 

La plej granda favoro, kiun la Esperanto- 

organizaĵoj povus fari al la movado okaze de 

la Jubileo, estas la konsciiĝo pri la neceso 

de regule ŝanĝiĝanta okupado de la respon- 
decaj funkcioj! 

W. De Smet (Belgio) 
EI “Heroldo de Esperanto”, N-ro 13 (1752), 
24a/okt./1985.



  

   
FONTO-ELDONEJO (C. Postal 49 — 
89800 Chapeco-SC) daŭre brilas per la 
samnoma revuo kaj la ĉiam pligrandiĝanta 
libro-serio. El la n-ro 65 ni kopiis la infor- 

mon pri EVA (v. BEL-Informas). 

EAB — E-ASOCIO DE BRASILIA (C. 
Postal 11-1124 — 70084 Bras(lia-DF) es- 
tas vere aktiva motoro en la ĉefurbo, kien 

translokiĝas la sidejo de BEL. Nun EAB 
organizas tre gravan kurson: INICA VO- 
JAĜO TRA FILOZOFIO, kiun gvidos 
Prof. Evaldo Pauli, en la periodo 23a-29a/ 
julio/86. 
ALBERTO MILHOMENS (Klubo Esp-ista 
Zamenhof —C. Postal 2012 — S. Braz — 
Belém-PA) regule publikigas tre allogajn 
artikolojn pri Esp. en la tiea plej grava 
Ĵurnalo “A Provincia do Para”. 
Deputito FREITAS NOBRE, en la 18a/ 
aprilo faris en la Parlamento belan parola- 
don pri Eo, ĝia celo, ĝiaj atingoj kaj preci- 
pe pri la Centjaro. 

KORESPONDADRESO — Por faciligi la 
ricevon de Korespondaĵoj kaj ankaŭ kon- 

siderante la eblecon ŝanĝi nian sidejon, 
BEL havas nun jenan korespondadreson: 

Caixa Postal 840 — BR 20001 Rio de Ja- 
neiro-RJ — Brazilo. 

Prof. SYLVIO DA SILVA — li mem ne- 
vidanto — aktivas por organizi blindulan 
movadon en Brazilo. Baldaŭ li gvidos ba- 
zan E-kurson ê Fundação Benjamin 

Constant, la ĉefa blindula organizo en nia 
lando; ankaŭ li preparas brajlan perkores- 
pondan kurson por BEL. 
OPERFOLIO (S-ro Arly G. Ribeiro — 
Rua Eng. Candido Gomide, 381 — 13070 

BRA ZILA 

» KRONIKO 
   

  

Campinas-SP) estas ja unika — kvankam 
tre simple mimeografita — publikigaĵo, 
kompreneble pri operoj... en Brazilo. 
Gratulon! 

NOFEK — Nova Friburgo E-Klubo (C. 
Postal 96920 — N. Friburgo-RJ) okazigis 
en la 8a/majo prelegon de S-ro Jose Pedro 
Milagres, kun prezentado de lumbildoj pri 
UK-oj en la jaroj 81, 82 kaj 83, kiujn li 

partoprenis. 

ALIA GRAVA ELDONAĴO — Baldaŭ 
aperos “Kanaan”, de la fama brazila ver- 
kisto, tradukita de la karmemora s-ano 
Caetano Coutinho kaj eldonita de BEL 
dank' al la mecenato D-ro Lauro Couti- 
nho, filo de la tradukinto. 

REVUO “ZE CARIOCA” — Ene de ŝran- 
ko en nia sidejo troviĝis fotorepreso de 
tiu revuo kun Eaj diraĵoj ĝuste pri la Fut- 
balaj Ludoj/82 en Hispanio. Kiu ĝin faris? 
Ĉu iu pretus fari nun bildhistoriojn en 
Brazilo? 

EAB — E-ASOCIO DE BRASILIA elektis 
novan Estraron en la 30a/majo por la pe- 
riodo 1986/88: Prez. Neima Adorno; Vic. 
Afonso Camboim; Sekr. Fatima Pires; Kas. 
Roberto Ferreira. Ni gratulas kaj deziras 
plenan sukceson! 
S-ro GILBERT LEDON (R. Maria Apare- 
cida Anacleto, 111 — 04809 S. Paulo-SP) 
SAT-Peranto, disdonas cirkuleron pri la 

celo, eldonaĵoj k.a. de tiu asocio tutmon- 
da. Petu ekzempleron. 
ALAGOANA E-ASOCIO (Centro Educa- 
cional Antonio G. Barros — Av. Fernan- 
des Lima s/nº, Farol — Maceió-AL) — La 
Estraranoj D-ro Ezequias Alves, Pastro
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Teofanes Barros, Prof. Aristophio A. Al- 

ves FO kaj Prof. Nancy M. Silva parolis pri 

Eo. ĉe la radio programo Mulher Atual 

Nuntempa Virino), kiu finiĝis per la mu- 

ziko “Mi amos ĉiam vin”, de Tom Jobim, 

laŭ la esperanta versio de Flavio Fonseca. 

e INKO — INFORMILO DE LA KKOPE- 

RATIVO (C. Postal 1887 — 20001 R. Ja- 

neiro-RJ) — La unua numero prezentas 

interesajn novaĵojn kaj gravan mesaĝon de 

  

  

  

    

  

    

la Prezidanto pri la nova etapo de KKE. 

Petu ekzempleron. 

FUNDACAO GETULIO VARGAS — 

ekde aprilo funkcias du bazaj E-kurzoj 

starigitaj de la Asocio de Oficistoj de 

FGV sed malfermitaj ankaŭ al la ekstera 

publiko. Samtempe okazas vastskala dis- 

vastigo ankaŭ ĉe najbaraj fakultatoj (San- 

ta Ursula, Bennet kaj Helio Alonso) tiel 

ke proks. 10,000 homoj informiĝas pri 

Eo. 

  

e STOMATOLOGIA SEKCIO de Universala Medicina Esperanto-Asocio - La vic-prezidanto, 

D-ro Roberto Resende, organizis ekspozicion dum la l-a Odontologia Renkontiĝo de Braziljo, 

de la 10-a ĝis la 13-a de Aprilo, en Brasilia. 

Proksimune mil kongresanoj vizitis la ekspozici-halon en kiu eksponis: unu industrio, 

kvar vendejoj de odontologiaj materialoj, tri vendejoj de sciencaj libroj, kaj Stomatologiaj 

materialoj, tri vendejoj de sciencaj libroj, kaj Stomatologia Sekcio. 

Tie la kongresanoj povis foliumi sciencajn revuojn en Esperanto (ĉefe stomatologiaj 

kaj medicinaj) kaj ricevi inform-folion pri la Sekcio. 

(Foto: R. Resende) 
  

o PPP—U HmHmM„



13 

MORGAŬA KANTO 

Ho vemu kaj venku, ĝojiga Maten!, 

La ombrojn de Nokto, de l! nigra malben! ! 

La Suno rapidu al sia posten! 

Kaj veku kaj voku tra 1! stratoj: 

Jam venis lu longatendita ĝojhor!, 

La Tago helega ekregas en glor!, -- 

Salutu ĝin ĉiuj tutlaŭte, en ĥor!, 

Per himno da homoj -jan-fratoj! 

Kuniĝu, popoloj, por granda agad' , 

Komma laboro, senĝena kread!, -- 

Se ĉion detruis milita flagrad!, 

Do kreu ni mondon pli belan! 

Finiĝis jam la interbuĉa infer!, 

Kaj regos mun Paco sur tuta la Ter!; 

Mil kantoj aŭdiĝas pri la Mondesper!, 

Ekĝuos ni vivon belcelan, 

Ekmarŝu antaŭen, vekitaj el star!, 

Renkonte al Granda Destin! de 1! Homar!, 

kaj — ek al labor!, kun krehelpa ilar!, 

Por nia Glortask' en la Mondo! 

Se restis ec unu fiul! inter ni, 

Kwn kor! kiun regas malam! kaj envi!, -- 

Forpelu tuj lin kaj l'memoron pri li 

Je ĉiam el nia fratrondo! 

JOZEFO JOELS



14 
  

ESPERANTO 
KOLORE 

e OUTRA (Av. Pres. Vargas, 633/1109 — 
20071 R. Janeiro-RJ), publicação da 

COOVIDA — União dos Cooperadores 

pelo Aperfeiçoamento da Qualidade da 

Vida, é simpática ao Esp., tendo publica- 

do uma nota no nº 1, Ano 1. Vamos in- 

sistir? 

e NOPH 28 (Praça Dom Romualdo 11 — 

Santa Cruz — 23500 R. Janeiro-RJ), ór- 

gão de divulgação do Núcleo de Orienta- 

ção e Pesquisa Histórica, publica matéria 

interessantíssima. É preciso levar o Eo. a 

esse meio de alto nível cultural! 

e O REFORMADOR (Av. L-2/Norte — O. 

603 — 70830 Brasília-DF), da Federação 

Espírita Brasileira, que é grande impulsio- 

nadora do Esp. no Brasil, mantém um tra- 

balho permanente de informação e divul- 

gação do movimento esperantista, inclusi- 

ve com uma seção regular: “A FEB e o 

Esperanto”. 

e CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA 

convidou a BEL para participar do jantar 

de empresários do segmento de congres- 

sos e convenções, realizado em 15/maio, 

no Hotel Meridien-do R. Janeiro. Infeliz- 

mente, o Presidente achava-se hospitaliza- 

do e não foi possível alguém substituí-lo; 

fica o registro para que se mantenha con- 

tato com aquela organizacão. 

/ 

e O Presidente da Câmara de Deputados 

convidou para a sessão ordinária de 27/ 

maio, destinada a homenagear a LBV — 

Legião da Boa Vontade. Esperantistas de 

Brasília estiveram presentes. 

e JORNADA (C. Postal 76242 — 25001 

Duque de Caxias-RJ) apresenta em sua ca- 

pa a tradução em Eo de sua finalidade: 

“Eduka Spiritisma Revuo” (Revista de 

Educação Espírita). Professores esperan- 

tistas, entrem em contato! 

e JORNAL AFROBRASIL (Salvador-BA), 

segundo noticiário do Studgrupo Zame- 

nhof (Praça Anchieta, 8 Terreiro — 40000 

Salvador-BA) dá destaque à ajuda que 

aquele grupo e outras entidades esperan- 

tistas no Brasil (Conselho Brasileiro, Insti- 

tuto Goiano) vêm prestando para o pro- 

gresso do Eo. em regiões menos desenvol- 

vidas na África, de acordo com o trabalho 

do sr. Hans Bakker sob o patrocínio da 

UEA. 

e DESOBSESSÃO — nº 444, set.out./85 

(C. Postal 632 — 90000 P. Alegre-RS), 
publica artigo assinado por Newton G. de 

Barros, sob o título “A Lingúística”, em 

que diz: “A dedicação de Zamenhof à lin- 

guagem internacional esperantista repre- 

senta a mais grave revolução internacio- 

nal. Em todos os campos das atividades 

humanas.”
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„MI ALTE APREZAS LA INTERNACIAN 

ESPERANTO-MOVADON...“ 

La Ĝenerala Direktoro de UNESKO s-ro AMADOU MAHTAR M'BOW 
estas naskita en 1921 en Dakaro, Senegalo. Lia familio apartenas al 
la tribo de jolovitoj. Li partoprenis la Duan Mondmiliton. Li finis 
siajn studojn en la Lernejo por Elektro-lInĝenieroj kaj en la Fakultato 
pri Humanismaj Sciencoj (historio kaj geografio) en la Sorbono, Pa- 
rizo. Li estis profesoro en la kolegio Derozot en Maŭrolando, direktoro 
de la Fako pri Elementa Klerigo en Senegalo, Ministro de la Klerigo 
kaj Kulturo. 

En 1966 s-ro M'Bow estas elektita membro de la Plenumkomitato 
de UNESKO. De 1970 ĝis 1974 li estas Vic-ŬĜenerala Direktoro de 
UNESKO pri la problemoj de klerigo. La 14-an de novembro 1974 s-ro 
M'Bow estas elektita Ĝenerala Direktoro de tiu organizaĵo. En 1980 
li estas reelektita sur la sama posteno. 

S-ro A.M.M'Bow estas aŭtoro de multaj monografioj, raportoj, 
lernolibroj kaj aliaj publikaĵoj pri la problemoj de la afrika kulturo, 
historio, geografio, etnografio, samkiel pri problemoj de la klereco 
kaj kulturo en la mondo. Li estas proklamita honordoktoro (Doctor 
honoris causa) de la universitatoj en Buenos-Ajreso, Granado, Bel- 

fasto, Sofio, Venecio, Upsalo, Moskvo, Parizo, Bogoto, Prago, Kebetk( 
Meksiko, Beogrado, Berlino, Delhio, Marsejlo kaj aliaj. 

S-ro Amadou Mahtar M'Bow estas Laŭreato de la Internacia Dimit- 
rov-Premio. 

La 13-an de oktobro 1985 en sia regula dimanĉa programero „Kunpa- 
rolanto laŭ via deziro“ la Bulgara Televido elsendis intervjuon kun 
s-ro Amadou Mahtar M'Bow. Interalie al li estis direktita jena demando; 

  

— Kiamaniere UNESKO helpas la evoluon de la internacia lingvo Esperanto? ' 
— UNESKO ne okupiĝas speciale pri la evoluo de la apartaj lingvoj. UNESKO konsideras 

ĉiun lingvon kultura fakto, kultura fenomeno. Nature, ĉiu popolo strebas konservi kaj evoluigi 
sian lingvon. Se en certa grado UNESKO kun estimo rilatas al ĉiuj kulturaj fenomenoj kaj se en 
certa grado UNESKO kontribuas por ilia plifortigo — en tiu senco UNESKO emas certigi la evo- 
luon de ĉiuj lingvoj. 

Kio koncernas Esperanton, UNESKO agnoskis la Universalan Esperanto-Asocion (UEA), kiu 
estas en konsultaj rilatoj kun nia organizo kaj kunlaboras kun ni. Miaopinie la esperantista mo- 
vado eliras el la kadroj de tiu ĉi lingvo. Alivorte ĝi estas movado, kiu strebas al plifortigo de la 
kunlaborado inter la homoj, sendepende de ilia nacieco kaj el kiu lando ili devenas. T. e., per 
la uzado de unu komuna lingvo tiu ĉi movado strebas al proksimigo de la apartaj popoloj. Kaj 
tiu ĉi movado faras tion laŭ tre nobla maniero, kiun mi alte aprezas. Tiu agado posedas altan hu- 
manan spiriton kaj mi gratulas tiun ĉi spiriton.“ 

(S-ron M' BOW intervjuis la bulgara televida ĵurnalisto 
KEVORK KEVORKJAN en la programo de Bulgara 
Televido „ĈIUN DIMANĈON“) 

R El “Bulgara Esp-isto” — Jan./86 =  
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RICEVITAJ PERIODAĴOJ 

  

Krom novaj numeroj de la jam antaŭe 

menciitaj, ni ricevis la jenajn: 

EL EKSTERLANDO 

ESPERO KATOLIKA (IKUE — Via Berni 

9 100185 Roma - ltalio). 

LA ESPERO (C.P.O. Kesto 5154 — Seulo 

100 — Koreujo). 

BUDAPEŜTA INFORMILO (Pf. 193 — 

H 1368 Budapest — Hungario). 

INTERLIGILO (P.K. 25 — 100 Sofia C — 

Bulgario). 

AŬSTRIA E-REVUO (Fŭnfhausgasse 16 
—A1150 Vieno — Aŭstrio). 

MONDA SOLIDARECO (Les Nids, F 

49190 Saint Aubin de Luigne, Francio). 

PACO (M.E.M. — PK 66 — BG 1000 Sofia 

— Bulgario). 

EL BRAZILO 

JORNADA (C. Postal 76.242 — 25001 

Duque de Caxias-RJ). 

INKO (C. Postal 1887 — 20001 R. Janei- 

ro-RJ). 

OPERFOLIO (R. Eng. Candido Gomide, 

381 — 13070 Campinas-SP). 

JORNAL DOS CLUBES (R. Alvaro Al- 

vim, 33 gr. 501 — R. Janeiro-RJ). 

BRAZILA KATOLIKO (C. Postal 4421 — 

01000 S. Paulo-SP). 

FONTO (C. Postal 49 — 89800 Chape- 

có-SC). 

ANONCETOJ 

TURISMA GRUPO DE HEA (Pf. 153 — 

H 1443 — Budapest — Hungario) kolektas 

adresojn de tiuj lokoj portantaj la nomon 

Esperanto aú Zamenhof, kiujn estonte 

ili eventuale povos viziti. 

ĈEĤA E-ASOCIO (Jilska 10 — CS 100 00 

Praha 1 — Oekoslovakio) planas verki te- 

levidan scenaron pri la vivo de Zamenhof, 

kaj petas ke oni sendu helpo-proponojn, 

reagojn, sugestojn k.a. 

MALNOVAJN E-PERIODAĴOJN acêtas 
aŭ interŝanĝas: D-ro Arpad Math€, Tusná- 

di, u.14 — H 1125 Budapest — Hungario. 

F-ino MONIQUE VERVECKEN — 67 rue 

P. J. Wincqz — B 7400 Soignies — Belgio) 
perdis sian dekstran manon pro akcidento 

kaj estis senkuraĝega, sed ŝia patrino aligis 

ŝin al perkoresponda E-kurso. Ĉu vi kon- 

sentus sendi letereton aŭ bildkarton al tiu 

nova s-anino, kiun la sorto tiel kruele fra- 

pis? 

LI CHANG LU (P.O. Damalu, Chang- 

chun, Tilin, ĉinio) 23j., poŝtisto, filatelist- 

to, prpponas interŝanĝon por la brazilaj 

pm. pri Eo aŭ D-ro Zamenhof. 

SOCIETO LORENZ (C. Postal 3133 — 

20001 R. Janeiro-RJ — Brazilo) disdonas 

senpage la portugallingvan mesaĝon “Mis- 

são do Evo”, de Emmanuel, kaj ĝian Ean 

tradukon “Misio de Eo.” 

ATTILA KÁLÓCZI (Epitoh utja 58 — 

Tamasi — 7090 Hungario) 18j., studento, 

dez. kor. kun knabino 15-17jara. 

GAMEK — Gama E-Klubo (Centro Edu- 

cacional 02 — EQ-27/36 — 72400 S. Oes- 

te Gama — Bras(lia-DF — Brazilo) fondita 

de Prof. Josias Barboza en duagrada lerne- 

jo, kie okazis E-kurso kun pli ol 100 geler- 

nantoj, bezonas librojn, revuojn kaj mate- 

rialon “Silk Screen”. 

F-ino BORBALA SZEPRESVÁN (Szeged 

Vertoi ut. 3 VI/32 — 6724 Hungario) 9j., 

dez. kor. kun. brazilaj geknaboj. 

JOSE D. GAITAN M. (Apartado 3912 — 

Zona 5 — Managua — Nikaragvo) petas 

ĉian helpon por disvastigi Eon en tiu lan-
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do kaj ankaú por organizi esp-istan muzi- 
kistaron êe la loka Muzika Lernejo. 

e ANTOLOGIO DE TURMONDA PORIN- 
FANA POEZIO — paralele en Eo kaj naci- 
lingve; kompetentuloj estas petataj kon- 
tribui. Preparas: O. Knichal (Juna Ami- 
ko), Hungara E-Asocio, Pf. 193, H 1368 

Budapest, Hungario. 

e FONDUSO FELBONA ESPERO (E-Do- 
mo Gresilon — F 49150 Bauge — Francio) 
donas subvencion al junaj esp-istoj — ne 
francaj — kiuj deziras ĉeesti someran pro- 
gramon. 

e E-SOCIETO (Skrytka 16 — PL 87 100 — 
Torun 1 — Pollando) deziras gastigi 1-2 

Eon bone parolantajn samidean(in)ojn 
dum 7-10 tagoj en antaŭelektita periodo. 

e ESP-ISTA FEDERACIO DE LABORO 
(179 rue Ordener — F 75018 Parizo — 

Francio) preparas ekspozicion enkadre de 

la Jubilea Jaro; tial ĝi bezonas ĉian mate- 

rialon. 

e ANGELO, TIRANO DE PADOVO, de 
Victor Hugo, traduko de Daniel Luez, 

speciala literatura numero de Franca Esp- 

isto (4 bis rue de la Cerisaie — 75004 Pa- 

rizo — Francio). Abono por 3 el tiuj n-roj: 

50 FF. 

e KATARINA MROZ (al. Grunwaldzka 
176/6 — PL 80-266 Gdansk — Pollando) 
23j. studentino pri oligofreni-pedagogio, 
dez. kor. kun samfakaj studentoj. 

  

    

TIE KIELTIE ĈI... 

Pirarbo 

E-Movado kiel socia agado komprene- 
ble dependas esence de la homoj ĝin parto- 
prenantaj. Sekve, verŝajne la problemoj estas 
ĉie certrilate pli-malpli la samaj, sendepende 
de kulturoj, landoj k.a., ĉar la celado estas 
ĉiam la sama kaj la homoj same pekas pro 
envio, maltoleremo, envio ktp. ktp. 

Tion mi pripensadis legante en la aprila 
numero de Svisa E-Revuo la informon, ke 
S-ro Claude Gacond elektiĝis la Prezidanto 
de Svisa E-Societo per 34 voĉoj. La revuo 
ankaŭ transkribas lian deklaron ankoraŭ kiel 
kandidato, kiu estas ĝenerale tre simila al la 
Minimuma Platformo de la nuna Estraro de 
BEL kaj ĝia sekva agado. 

Mi persone gratulas s-ron Gacond kaj 
prenas al mi la liberecon iom kopii de lia de- 
klaro. Interalie oni povas legi: “Pluraj svisaj 
esperantistoj, tristaj kaj zorgaj pri la daŭra 
kriza kaj stagna situacio de SES... Mi kons- 
cias pri la komple kseco de la situacio, kaj ke 
ne sufiĉas lanĉi p ojekton, por ke ĝi efektivi- 
ĝu. Laborplano devas baziĝi sur reala analizo 
de la hodiaŭa situacio, de la antagonismoj 
karakterizantaj !: esperanto-movadon, de la 
ebloj homaj, monaj, instituciaj ktp. Mia pre: 

zidanteco havus do provizoran karakte- 
ron... Estu klare sciate, ke devas ĉesi la kon- 
fuzo inter la funkcioj. Prezidanto ne devas 
esti samtempe redaktoro, kasisto kaj ĉionfa- 
rulo.” 

Tiel do ni povas konstati, ke malgraŭ 
la diferencoj de ambaŭ landoj, ili estis atin- 
gitaj de egala krizo, kiun mi preferas nomi 
”de kreskado”. La movado en Svislando — 
malgranda, malnova, riĉa, kun 4 lingvoj kaj 
la problemoj de “kantonismo” — kaj Brazilo 
— grandega, nova, evoluanta, kun 1 sola 
lingvo kaj preskaŭ sen regionismoj. Tie la 
funkciigo de KCE, CDELI k.a., la enkondu- 
ko de Eoen la radion kaj en lernejojn, inten- 
sa internacia agado; ĉi tie depost la dua mili- 
to fondiĝis KKE kaj BKE, kreskegis la nom- 
bro de kursoj (ekuzo de la Cseh-metodo), se- 
minarioj, libro-eldonado (FEB vendis pli ol 
100,000 ekzempleroj nur de “Primeiro Ma- 
nual''), kaj eĉ okazis “nia” unua UK. .. 

Permesu, miaj. karaj svisaj amikoj, ke 
mi ankoraŭfoje kopiu vin: “Kunordigo estas 
nepre necesa... Ni ĉesu malŝpari niajn mo- 
non, vortojn, tempon, kreante inter si kon- 
kurencajn agadojn... Forestu ĉia centralisma 
aŭ regema sinteno, kiu povus nur damaĝi al 
la esperanto-vivo, kiu devas nepre baziĝi sur 

: la viviĝo de kiel eble plej variaj kaj originalaj 
agadgrupoj. ...'” 
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LA VERA NOMO DE PACO ESTAS AMO 

Kosmo celas dkvilibron kaj harmonion. Homa koro strebas al amo kaj 

feliĉo. Gefianĉoj feliĉas, kiam Ĥli reciprokas amon. « Du korpoj - unu animo »: 

jen antikva difino de amikeco. 

Familio idealas, kiam inter ties membroj fluas amo. 

Entreprenoj, lernejoj, laborpostenoj plejprosperas, kiam regas amo. 

Kion diri pri harmonia socio, pri « bankedo de la popoloj », pri mondo 

senmilita? 

Kiel rava ĝi estus! 

Ho ve! nepras la us-formo: ĉar da amo estas tro malmulte. 

Kaj sen amo 'ne estas amikeco, nek familio, nek harmonio, nek paco... 

« Hom' al bomo lupas »: jen antikva, bedaurinda proverbo. 

Kion do fari? Ĉu resti indiferenta? Ĉu iri kontraŭflue? 

Dank' al Dio eblas ami, eblas venki per bon” malbonon (kp Rom 12,21); 

kaj se ni atentas, ni povas ĉie malkovri imitindajn ekzemplojn de la amo, 

kiu savas la mondon. Jen senco de la « simpla preĝo » atribuita al Francisko 

el Asizo: 

« Ho Sinjoro! 

igu min instrumento de Via Paco: 

kie estas malamo, mi portu amon; 

kie estas ofendo, mi portu pardonon; 

kie estas malkonkordo, mi portu harmonion; 

kie estas eraro, mi portu la veron; 

kie estas la dubo, mi portu la kredon; 

kie estas malespero, mi portu esperon; 

kie estas tenebro, mi portu la lumon; 

kie estas aflikto, mi portu la ĝojon. 

Faru, Sinjoro, ke 

pli ol konsoliĝi, mi strebu konsoli; 

pli ol kompreniĝi, mi strebu kompreni; 

pli ol esti amata, mi strebu ami. 

Car: 

donante, oni ricevas; 

sin forgesante, oni sin trovas; 

pardonante, oni pardonon ricevas; 

mortante, oni relevigas por Eterna Vivo ». 

"El “Espero Katolika”, N-ro 1/86
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INTERNACIA KONKURSO 
PRI TROBOJ “CENTJARO DE 

ESPERANTO” 

Omaĝe al la Unua Centjaro de Esperanto, 

kiun oni festos en 87, Esperanto-Asocio de 

San-Paulo (Brazilo) starigas la Konkurson 

menciitan en la titolo, kiu obeas al jena regu- 

laro: 

1. Oni konsideras trobo la kvarverson 

kun versoj el ok silaboj el kiuj la unua rimi- 

ĝas kun la tria, kaj la dua kun la kvara. Ĉiuj 

versoj havu ĉefakcentojn sur la tria kaj la se- 

pa silaboj, aŭ sur la kvara kaj la sepa. Ĉiu tro- 
bo per sia kompleta senco konsistigu sende- 

pendan poemeton. Ekzemplo de trobo kun 

ĉefakcentoj sur la tria k la sepa silaboj : 

Esperanto, luma turo 

por fratigo de I'homar”. 
Per ĝi falu lasta muro, 

Per ĝi falu lasta bar'. 

Ekzemplo de trobo kun ĉefakcentoj sur la 

kvara kaj sepa silaboj;, 

Fratecaj manoj servantaj 

kun emocia sindono... 

Helpemaj maroj mallantaj, 

antenoj vivaj de I'Bono! 

2. Temo: PACO. 

3. Ĉiu konkursanto povas partopreni per 

maksimume kvin troboj. Ĉiu trobo estu taj- 

pita sur la antaŭa surfaco de malgranda ko- 

verto 8cm x 11cm. proksimume. Super la 

trobo oni skribu la temon. En tiun koverton 

la konkursanto enmetu paperstrion kun jenaj 

donitaĵoj: nomo, adreso kaj subskribo. La 

koverto estu fermita kaj enmetita en kover- 

ton pli grandan, sur kiu oni skribu: INTER- 

NACIA KONKURSO PRI TROBOJ “CENT- 

JARO DE ESPERANTO” — Esperanto-Aso- 

cio de San-Paŭlo rua Faustolo, 124 (Agua 

Branca) — 05041, São Paulo, SP. Brazilo. 

Sur la dorso de l'koverto la konkursanto ne 

skribu la nomon kaj la adreson de l'sen- 

danto. 
4. Templino: la 30-a de aŭgusto 1986. 

5. Premioj: trofeoj kaj diplomoj liverotaj 

dum soleno efektivigota je la 29-a de marto 

1987, tago kiam Esperanto-Asocio de San- 

Paŭlo festos sian 50-jariĝon. 

6. La rezultato de tiu ĉi Konkurso estos 

publikigita en pluraj brazilaj gazetoj kaj es- 

perantaj bultenoj. 

———————7—7—  —;— — = 
  

ATA DA ASSEMBLEIA , 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Liga 

Brasileira de Esperanto realizada em 13 de Junho 

de 1986, na sede da Liga, situada à Praça da Re- 

pública, 54 — 2º andar, Rio de Janeiro, RJ. A as- 

sembléia, presidida pelo Presidente da Liga, Nelson 

Pereira de Souza, teve início às 17,20 horas, tendo 

sido indicado para secretariá-la o samideano Flávio 

de Souza Pereira. Dando início aos trabalhos con- 

forme a convocação expedida a todos os sócios, o 

Presidente Nelson facilitou aos presentes o uso da 

palavra, tendo os debates sido iniciados, circuns- 

crevendo-se, no princípio, à votação em pauta, e, 

em seguida, focalizando diversos assuntos gerais do 

movimento Esperantista. Esgotados os assuntos en- 

tão considerados, o Presidente passou à votação 

propriamente dita dos novos estatutos da Liga, 

principal objetivo da assembléia, votação essa pre- 

viamente controlada por uma comissão composta 

dos companheiros Alfredo Aragon, José Pedro Mi- 

lagres e Flávio de Souza Pereira. Feita a apuração 

dos votos, chegou-se ao seguinte resultado: A FA- 

VOR, 76; CONTRA, 9; NULO, 1; EM BRANCO, 
O. Fica assim aprovado o novo estatuto.* Final- 

mente, o Presidente Nelson agradece aos associados 

presentes e ausentes, e fala da ingente necessidade 

da apresentação de chapas, até o dia 30 deste mês, 

junho de 86. E nada mais havendo a tratar, a reu- 

nião foi dada como encerrada às 18,40 horas, e eu, 

secretário lavrei a presente ata, que foi aprovada 

pelos presentes e a qual datei e assinei juntamente 

com o Presidente da assembléia. 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 1986 

* A quem desejar, remeteremos cópia do estatuto. 
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EL NIA BIBLIOTEKO 

Estas multaj kuriozaĵoj kaj eĉ raraĵoj en nata Literatura Gazeto, kun la konstanta 

nia Biblioteko, kiujn ni devas konigi al la kunlaborado de D-ro L. L. Zamenhof, aŭto- 

esperantistaro per fotoj aŭ transskriboj. Tion ro de la lingvo Esperanto), N-ro 1 (85), 8a. 

ni intencas fari en ĉi tiu rubriko, kaj ĉi-foje jaro, Septembro 1913, eldonita de Librejo 

ni prezentas ion el La Revuo (Internacia Mo- Hachette kaj Ko.: 

“librejo HACHETTE $€ KS,:79, Boulevard: Suhit-Gormain, «PARIS. 

Librejo FRANCISCO ALVE & 0º 466, rua. do Ouvidor, RIO: DESJANEIRO. 

JRERBy rua de S. Bento, SAD PAULO. — Rua-da Bahia, BELLO HORFZONTE: 
   ———T   

  

Jus aperis : 
  

DICCIONARIO 

PORTUGUEZ-ESPERANTO 
COMPILADO 

POR 

Tobias R. LEITE 

Socio fondator do club esperantista Suda Stelaro » 

o primeiro fondado. no Brazil. 

olumo;in-16, xxiur--448-paĝa, broŝurita Ro. or
 

 


